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TERMOSTAT MINI DRY BATH
Kat. číslo Názov
N2400-4020 Mini Dry Bath Incubator
N2400-4021 Al-blok pre 32 PCR skúmaviek objemu 0,2 ml
N2400-4022 Al-blok pre 12 mikrocentrifugačných skúmaviek objemu 0,5 ml 
N2400-4023 Al-blok pre 12 mikrocentrifugačných skúmaviek objemu 1,5 ml
N2400-4024 Al-blok pre 12 mikrocentrif. skúmaviek objemu 1,5/2,0 ml
N2400-4025 Al-blok pre 6 centrifugačných skúmaviek objemu 15 ml 
N2400-4026 Al-blok pre 2 centrifugačné skúmavky objemu 50 ml 

TERMOSTAT Mini Dry Bath firmy STARLAB

Tento malý, ale výkonný suchý, termostat je vhodný pre celý rad aplikácií: 
reštrikčnú analýzu, denaturáciu DNA, NUB, koagulačné štúdie, in-situ hy-
bridizáciu a „Hot Start“ termocyklerovú reakciu. Digitálny mikroprocesor 
ovláda nastavenie teploty kovového bloku, a rýchly nárast teploty šetrí 
váš pracovný čas. Prístroj je dodávaný s priehľadným vekom pre rovno-
merné rozloženie teploty. Prístroj možno použiť aj ako miniatúrny vodný 
kúpeľ. Inkubátor je dodávaný bez kovového bloku. Tento sa objednáva 
samostatne ! Môžete si ho vybrať z pomerne širokej ponuky.

Vlastnosti : 

• Mikroprocesorom riadené nastavenie teploty a časovač.
• Jednoduchá kalibrácia používateľom.
• Môže byť tiež použitý ako vodný kúpel
• Digitálny displej.
• Malé rozmery.

TECHNICKÉ PARAMETRE / OPIS

Riadenie mikroprocesor Bezpečnostné zariadenie tesnosť vyhrievacieho bloku a 
alarm pri prehriatí

Displej digitálny Materiál suchej komory lisovaná hliníková zliatina 
potiahnutá PTFE

Prípustná pracovná 
teplota okolia teplota prostredia až 40 °C Materiál vkladacích blokov hliníková zliatina

Teplotný rozsah 
(suchý termostat)

5 °C nad teplotu okolia do 
100 °C Časovač 1 – 9999 minút, kontinuálne

Teplotný rozsah 
(vodný kúpeľ)

5 °C nad teplotu okolia do 
90 °C Vyhrievací výkon 50 W

Rozlíšenie teplotného 
nastavenia 0,1 °C Napájanie 100 – 240 V, 2 A, 50/60 Hz

Teplotná kalibrácia ÁNO Hmotnosť 0,6 kg

Teplotná uniformita ± 0,2 °C do 37 °C Rozmery (š x h x v) 125 x 153 x 97 mm

Teplotná presnosť ± 0,25 °C do 37 °C  
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